
 

 

 

 

 

ANALOG FIELD APPLICATION ENGINEER 
Program pro čerstvé absolventy 

Texas Instruments (TI) je mezinárodní společností zabývající se designem a výrobou analogových součástek a vestavěných 

procesorů. Naším cílem je vybudovat lepší budoucnost - od zodpovědné výroby našich polovodičů po péči o naše zaměstnance. 

Jsme odhodlaní podporovat myšlenky zákazníků, aby mohli vytvářet nové elektronické systémy, které činí svět chytřejším, 

zdravějším, bezpečnějším, zelenějším a zábavnějším. Přidej se k nám a využij svůj talent - změň svět, miluj svou práci! 

O POZICI:  
Před tím, než vybraný kandidát nastoupí na pozici “Analog FAE”, zúčastní se ročního vzdělávacího programu.  

Jako účastník tohoto programu budeš mít možnost pracovat s revolučními technologiemi v různých lokacích (v ČR i zahraničí – 

Evropa / USA), a to v rámci různých pozic během dvou 6-měsíčních trainingových plánů v oblastech aplikačního inženýrství, 

systémového inženýrství, ale i marketingu. Jednotlivé úkoly i národní a mezinárodní zkušenosti “z první ruky” ti pomohou lépe 

porozumět produktům, obchodu a zákazníkům, ale i způsobu, jak to u nás chodí. To vše tě připraví na tvou finální roli Aplikačního 

inženýra/-ky v naší pražské kanceláři.  

V rámci technické podpory zákazníků budeš:  

 technickým poradcem pro portfolio TI analogových produktů  

 navazovat a udržovat kontakt se zákazníky za účelem technické podpory 

 identifikovat obchodní příležitosti a potřeby zákazníků a prosazovat vhodná systémová řešení  

 zodpovídat za technickou pomoc zákazníkům během vývojové, zkušební a výrobní fáze a pomáhat jim plnit jak jejich 

výrobní lhůty, tak výkonnostní a kvalitativní cíle. 

V rámci obchodního zaměření budeš:  

 Spolupracovat s našimi odborníky na jednotlivé produkty a vyměňovat si s nimi relevantní informace získané na trhu 

a od zákazníků. 

POŽADUJEME:  
 Bakalářské nebo magisterské vzdělání v oblasti elektrotechniky 

 Výborné technické a komunikační dovednosti  

 Shopnost spolupráce ovlivňující klíčová rozhodnutí, asertivita 

 Vynikající ústní a písemný projev v češtině/ slovenštině a angličtině (oceníme znalost bulharštiny, není však nutná) 

 Řidičský průkaz sk. B 

NABÍZÍME:  
 Atraktivní ohodnocení, včetně zajímavého balíčku benefitů (vztahuje se i na roční vzdělávací program) 

 Možnost neustále se vzdělávat a růst 

 Flexibilní a neformální pracovní prostředí, otevřenost novým názorům 

 Přístup do sítě odborníků TI 

 Zodpovědnou a samostatnou práci v rozmanitém pracovním prostředí 

Místo výkonu práce po absolvování trainingového programu: Praha 4, Hvězdova 1716/2b 

Jak se o pozici ucházet? 
1) careers.ti.com, kód dané pozice je 25914BR 

2) Případně zašlete svůj životopis a motivační dopis: Petra Paulusová, p-paulusova@ti.com  

 

 

Těšíme se na vás na Veletrhu iKariéra dne 9.4.2019! 


